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 בקשה למשרד התקשורת לנהל הליך שוויוני הנדון:
 שם מתחם בעברית מרשם למנהל לבחירה ב          

 , 18.2.14 15.10.2013, 8.7.2012, 29.12.2011, 11.10.2010, 29.11.2009סימוכין: מכתבינו מיום 
 19.6.16 ,25.1.17 ;23.8.2017  ;04.06.2019 

 
 נ.,ג.א.
 

 :, כדלקמןחברת דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מבשם מרשתנו, הננו פונים אליכם 
 

בנושא שמות מתחם בסיומת בעברית  התקשורת למשרד מרשתנו פונה ,רועשמ למעלהמשך ב ,שנה מדי
   ומבקשת כי:

 
 לשמות  סיומת  על  להחליט  העניק לכל מדינה   ICANNשארגון  את הסמכות    ממשמשרד התקשורת י .1

 )כגון: .ישראל/.יל/.יש/.ישרא( בעברית מתחם
 

הליך שיאפשר    מכרזבאמצעות      הסיומת בעברית  מרשם  את  שינהל  הגוף  את  יבחרמשרד התקשורת   .2
 שוויוני ותקין.

 
 .ידי משרד התקשורת-נענו עד היום על לאפניותינו הרבות 

כפי שפורסם באתר  ".ישראל" –סיומת חדשה יק שמאיגוד האינטרנט הישראלי מרשתנו כי נודע ל היום
 האינטרנט של האיגוד:

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/registry-updates/domain-names-israel 
 

אינו א אולם הו ICANN מציג עצמו כמי שמשרד התקשורת תמך בו בפני איגוד האינטרנט הישראלי 
 המתחם שם לסיומת המרשם מנהל לבחירת ושוויוני תקין הליך התקייםשלא  מאחרמורשה לעשות זאת 

  .המרשם מנהל על מדינתי פיקוחמתקיים ולא  בעברית

אישור משרד התקשורת כי הוא תומך באיגוד האינטרנט הישראלי לניהול  ICANN-במידה שניתן ל
מרשם הסיומת של שם המתחם בעברית, הרי שאישור כזה הינו בטל מעיקרו בהיעדר הליך בחירה שוויוני 

 למנהל המרשם.

חולק כי האינטרנט מהווה תשתית חיונית של המדינה ובתוך כך מרשם שמות המתחם המדינתי הינו  ןאי
משאב מרכזי המהווה אבן יסוד בתשתית האינטרנט. סיומות מדינתיות הינן משאב רגיש בעל ערך כלכלי, 

 ומסחרי ממנו מפיקים המדינה והפרט תועלת עצומה.  בטחוני

משאב זה )ממשל ארה"ב למשל מפקח על הקצאת  בניהולמרבית מדינות העולם מפקחות ו/או מעורבות 
ידי גורם פרטי(. יתרה מכך, יותר ויותר מדינות בהן הטיפול -וקיים מכרז להפעלתה הטכנית על   US.הסיומת  

ו עם הבנת חשיבותהן, יבמשאב זה היה בידי גורמים פרטיים, פועלות להחזרת המשאב והפיקוח עליו, ליד
 המשאב וחיוניותו למדינה.  של

בהתאם לכללים ולתנאים  תנוהלמשאב זה יבטיחו כי הסיומת בעברית על פיקוח ושליטה של המדינה 
 , המקובלים עליה, ואף תוכל לקבוע כי חלק מההכנסות מהקצאת שמות מתחם יועברו לקופתה. בין היתר

הקצאת שם מתחם, גובה התמלוגים למדינה, חסימת הקצאה מחיר  :ראוי כי המדינה תשקול נושאים כגון
במקרים אשר עשוייים לפגוע בתקנת הציבור )כגון שמות מתחם שמטרתם להסית לגזענות או לאלימות(, 

 מה.והגבלת עבירות שמות מתחם לגורמים זרים ועוינים וכד

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/registry-updates/domain-names-israel


 
 

 

 

 ידי-וניהולו על אבדן משאב חשוב זהעלולה להוביל לידי איגוד האינטרנט הישראלי -עלצדדית -פעולה חד
שרירותי מבלי שנבחנו חלופות ראויות, מבלי שהתבצע הליך בחירה תקין ושוויוני ומבלי שהמדינה גורם 

לאור זאת קיימת חשיבות רבה לבחירת הגורם מפקחת על המשאב ושוקלת את השיקולים שפורטו לעיל.
ושיוויוני, יקיים הליך תקין    עומדת על כך שמשרד התקשורתינהל את מרשם שמות המתחם ומרשתנו    אשר

ויפעל לכינוס כל הגורמים  כדוגמת מכרז, לבחירת מנהל מרשם של סיומת האינטרנט בשפה העברית
 .התהליך מנת להניע את-, עלהרלוונטיים המעוניינים

 
 .2009 תמאז שנהננו מצרפים את מכתבינו בעניין הנדון כפי שנשלחו למשרד התקשורת 

 
האמון על ממשרד היועץ המשפטי לממשלה פרקליט נציג משרד התקשורת ו/או פגישה עם  תאםנבקש ל
 .כמפורט ברישא של מכתבנויפעל משרד התקשורת שמנת -על בפירוט הענייןלהציג את בה נוכל  ,הנושא

 
 . מענה לפנייתנואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בעניין וממתינים לקבלת 

 
 בכבוד רב,
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 איתן, מהולל & שדות
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